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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
Caràcter: ordinària 
Data: 18 de febrer de 2021  
Hora: 10.00 h  
Lloc: Sessió telemàtica  
 
Ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior 
 
2. RECURSOS HUMANS 
 

2.1 Ratificar el Decret núm. 2021LLDR000128 de 2 de febrer de 2021, 
rectificat d’ofici per Decret núm. 2021LLDR000168, de 12 de febrer de 2021, 
sobre l’aprovació de la màxima urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en 
la contractació temporal per durada determinada a temps complert, per a la 
substitució d'una treballadora en situació de baixa per IT, a la senyora GMC, 
com a Educadora Infantil. (G0232021000013) 
 

2.2 Aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció mitjançant el 
sistema concurs oposició lliure, d'una plaça d'interí/ina, d'Inspector/a de la 
Policia Local. (RH112021000001) 
 
3. HABITATGE SOCIAL  
 

3.1 Aprovar la prestació econòmica d’urgència social de l’ajut per 
contribuir al finançament de les mensualitats de lloguer en l’habitatge situat al c. 
Serral, núm. 63 B 5e 1a, a nom de la senyora LD i el conveni que ho regula. 
(SBDI2021000005) 
 

3.2 Aprovar la prestació econòmica d’urgència social de l’ajut per 
contribuir al finançament de les mensualitats de lloguer en l’habitatge situat al c. 
Albacete, núm. 52, 1rB, a nom de la senyora CNL i el conveni que ho regula. 
(SBDI2021000006) 
 
4. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

4.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per 
la redacció del projecte executiu i la direcció de les obres de la 2a fase de la 
millora de la urbanització del barri de La Vinyala. (CTME2021000008) 
 
5. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

5.1 Acceptar la renúncia de part de la subvenció concedida al Centre 
Educatiu Salesians Sant Vicenç dels Horts dins de l’àmbit de combatre el risc 
d’abandonament de l’itinerari formatiu i la precarització de les condicions 
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d’ocupabilitat del jovent de Sant Vicenç dels Horts per a l’any acadèmic 2019-
2020. (SBNO2019000020) 


